
AS ESCRITURAS OU O EGITO 

Data: 30/11/2016. 

A amanhã dia 31/10/2016 será comemorado o dia da Reforma 

Protestante, nesta data, Martinho Lutero pregou na porta da Igreja 

do Castelo de Wittemberg suas 95 teses contras os abusos e 

imoralidade da Igreja da época. Os pilares da Reforma eram 

sintetizados nos termos Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scripitura, 

Solus Christus e Soli deo Glória. Essas cinco ‘solas” representam 

uma ideia cristocêntrica de devoção, pois em tudo Deus deve ser 

glorificado e o único caminho até Ele é Jesus Cristo.  

A história da Reforma é um bom exemplo de como o cristão atual 

deve agir no mundo, crendo apenas no Evangelho e nada mais. Isto 

porque existe um “bombardeamento” de informação de massa, 

assim as pessoas parecem não conseguir mais filtrar ideias com 

consequências nefastas à Igreja de Cristo. Se a Igreja estiver 

focada na palavra, tal como estavam os reformadores, nada poderá 

lhe atingir, pois como Paulo orientou em 2 Timóteo 3:16, a palavra é 

suficiente, pois trata da orientação do próprio Deus. No que confiar 

então? Em ideologias de massa, em conselhos humanos ou em nós 

mesmos? A resposta parece óbvia, na palavra de Deus que sempre 

será suficiente. 

Um texto das escrituras que parece fazer eco às ponderações é 

Isaias 30: 1 -17. Nesta passagem, o Espírito de Deus iluminou o 

Profeta a repreender com firmeza a falta de confiança de Israel, 

sobretudo na figura do Rei Ezequias, que procurou conselho e 

auxílio no Egito frente à ameaça dos assírios. O Egito representa 

claramente o mundo, valores seculares, idolatria e toda sorte de 

conselhos contrários a Palavra de Deus no texto.  Vejamos o texto 

completo. 

Isaias 30: 01-17 

 1: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas 

não de mim! E que se cobriram com uma cobertura, mas não do 

meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. 2: Que descem 



ao Egito sem perguntar à minha boca, para se fortificarem com a 

força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito.  

3: Por que a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a 

confiança na sombra do Egito em confusão.  

4: Por que os seus príncipes estão em Zoã, e os seus 

embaixadores chegaram a Hanes. 

5: Eles se envergonharão de um povo que nada lhes servirá, nem 

de ajuda, nem de proveito;antes, de vergonha e opróbrio.  

6: Peso dos animais do Sul. Para a Terra de aflição e angustia ( de 

onde vem a leoa, o leão, o básilico e a áspide ardente voadora) 

levarão as costas de jumentos as suas fazendas e sobre as 

corcovas de camelos, os seus tesouros, a um povo que de nada 

lhes aproveitará.  

7: Por que o Egito lhes ajudará em vão e para nenhum fim; pelo que 

clamei acerca disto: No estarem quietos, estará a sua força.  

8: Vai, pois agora, escreve isto numa tábua perante eles e aponta-o 

em um livro para que fique escrito para o tempo por vir, para 

sempre e perpetuamente. 

9: Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não 

querem a lei do Senhor.  

10: Que dizem aos videntes: Não vejais; e aos profetas: não 

profetizais para nós o que é reto; deizei-nos coisas aprazíveis e 

tende para nós enganadoras lisonjas; 

11: Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda; fazeis que deixe 

de estar o Santo de Israel perante nós. 

12: Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitai esta 

palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos 

estribais, 

13: Por isso, esta maldade vos será como parede fendida, que já 

forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente 

, num momento. 



14:E e ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro e, 

quebrando-o, não se compadecerá, nem se achará entre os seus 

pedaços um que sirva para tomar fogo no lar ou tirar água da poça.  

15: Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos 

converterdes e repousardes, estaria a vossa Salvação; no sossego 

e na confiança, estaria a vossa força, mas não quisestes.  

16:Mas dizei: Não; antes, sobre cavalos fugiremos; portanto, 

fugireis; e: Sobre cavalos ligeiros cavalgaremos; por isso, vossos 

perseguidores serão ligeiros. 

17: Mil homens fugiram ao grito de um, e ao grito de cinco, todos 

fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte 

e como a bandeira no outeiro.  

EXPOSIÇÃO DO TEXTO. 

Algumas consequências da confiança no Egito sobre a vida do 

Cristão: 

1 .Falta de Confiança: 

2:Que descem ao Egito sem perguntar à minha boca, para se 

fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do 

Egito. 

O Cristão que se apega ao mundo, seus conselhos, ou a si mesmo, 

mesmo com boas intenções, antes de ler as escrituras e verificar se 

isso está de acordo com a vontade de Deus, não confia plenamente 

em Deus. A bíblia é a palavra de Deus, a forma mais segura de 

agirmos e interagirmos na sociedade secularizada é tendo as 

escrituras como aferidor de nossas atitudes. 

2. Relativização da palavra e rebelião. 

10: Que dizem aos videntes: Não vejais; e aos profetas: não 

profetizais para nós o que é reto; deizei-nos coisas aprazíveis e 

tende para nós enganadoras lisonjas; 

Como disse Calvino, o coração do homem é nada mais que Ídolos, 

assim, na falta de refugio em Deus, inevitavelmente o orgulho 

humano toma lugar, tanto na crença de si mesmo, quanto na crença 



de organizações que parecem trazer salvação aos problemas 

humanos. No fim com tudo, restará a vergonha e destruição.  

Outro perigo é o da idealização de Cristo. 

3. Vergonha e destruição, frieza espiritual. 

13: Por isso, esta maldade vos será como parede fendida, que já 

forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente, 

num momento. 

14: E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro e, quebrando, 

não se compadecerá, nem se achará entre os seus pedaços um 

que sirva para tomar fogo no lar ou tirar água da poça.  

Após a rebelião, muitos cristãos deixam de congregar por dois 

motivos, ou não aceitam a correção em amor, mas firme. Ou diante 

da vergonha da destruição repentina ainda assim não voltam pra 

Deus e comunhão da Igreja, pois não querem assumir que erraram, 

não admitem suas falhas. 

   Volte para Deus, despreze o Egito.  

1.Deus restaura nossa visão e confiança, pois a fé é um dom 

que  Ele nos concede. 

Efésios 2:8-10: Por que pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto 

não vem de voz; é dom de Deus; mão de obras, para que ninguém 

se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para 

boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que 

andássemos nela. 

João 16:33 -  Estas coisas voz tenho dito para que tenhais paz em 

mim. No mundo passais por aflições; mas tende bom animo; eu 

venci o mundo.  

Mateus 11:28 - Vinde a mim voz que estais cansados e 

sobrecarregados; e eu voz aliviarei.  

Romanos 8: 28- 30: Sabemos que todas as coisas cooperam para o 

bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados 

segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, 

também os predestinou para serem conforme a Imagem do seu 



Filho, afim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos 

que predestinou, a estes também chamou; e aos que chamou, a 

estes também justificou, a esses também glorificou.  

Finalização 

 Somente tendo essa certeza de amor, cuidado e segurança 

poderemos agir como o profeta Isaias escreveu em: 

 Isaias 30:21-22. 

Quando te desviares para direita e quando te desviares para a 

esquerda, os teus ouvidos ouviram atrás de ti uma palavra dizendo: 

Este é o caminho, andai por ele. E terás por contaminados a prata 

que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste suas 

imagens de fundição; lançarás elas fora como coisa imunda e cada 

um dirás: Fora daqui! 

Dois convites 

Primeiro: volte procurar conselhos e segurança em Deus, não no 

Egito que representa o mundo e nossa autoconfiança. Deus fala 

através de sua palavra e sua voz é suficiente. Ler Timóteo 3: 16. 

Segundo: você que está cansado de caminhar sozinho, de viver no 

Egito Está fraco, exausto, não suporta mais a si próprio e que o 

pecado te destrói. Venha para Cristo, você está recebendo o 

convite do Evangelho maravilhoso. 

Oração  

 


